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Włocławek, 05.12.2012 r. 
 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku  
Plac Wolności 1 
87-800 Włoclawek 
 

Rozeznanie rynku – Koordynator/-ka Projektu  

 

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku 

projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel-lepiej przygotowany uczeń” współfinansowanego 

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 

Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli – projekty konkursowe, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej 

(cena brutto obejmująca koszt pracodawcy) na pełnienie funkcji Koordynatora/-ki projektu .  

Termin pełnienia funkcji zbieżny z czasem realizacji projektu: od 01.01.2013 r. do 

30.09.2015 r.  

Forma pracy w projekcie: umowa zlecenie  

Przewidywana liczba godzin pracy w projekcie : 40 godzin / miesięcznie  

 

 Minimalny zakres działań wykonywanych w projekcie:  

a) Zarządzanie działalnością projektową: 

b) Weryfikacja dokumentacji projektu; 

c) Czuwanie nad merytoryką i jakością projektu; 

d) Kontakt z mediami i Instytucją Pośredniczącą, podwykonawcami usług; 

e) Przygotowanie zawieranych umów; 

f) Nadzór nad rozliczeniem projektu; 

g) Nadzór nad asystentem merytorycznym projektu; 

h) Kierowanie Komitetem Zarządzającym; 

i) Kontrola terminowej realizacji poszczególnych etapów projektu; 

j)  Egzekwowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

k) Współpraca z asystentem kierownika projektu i specjalista ds. rozliczeń w ramach Grupy 

Sterującej projektu; 
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l) Pozostawanie w dyspozycji Zleceniodawcy w związku z czynnościami związanymi z 

końcowym rozliczeniem projektu 

  

Niezbędnie wymagania składających ofertę (weryfikowane przed podpisaniem umowy):  

- wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe lub magisterskie;  

- doświadczenie pracy w projektach współfinansowanych ze środków UE; 

- doświadczenie w pracy ze studentami i/lub nauczycielami. 

 

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym kwestionariuszem 

oferty. 

Termin i miejsce składania oferty: ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą 

elektroniczną  (decyduje termin wpływu) do dnia 20.12.2012 r. na adres:  

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna   

Plac Wolności 1 

87-800 Włocławek 

e:mail: biuroefs@wshe.pl, biurorektora@wshe.pl  
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Włocławek, dn. ........................................... 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ  OFERTY 
na wykonywanie zadań należących do Koordynatora/ki projektu 

„Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” 
 
skierowana do: Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 
 
Imi ę i nazwisko 
…................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
Numer telefonu …....................................................................... 
 
Nawiązując do rozeznania rynku dotyczącego wyceny wykonywania zadań należących do  
Koordynatora projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”  
składam następującą ofertę: 
 
…....................................................................zł za 1 miesiąc pracy brutto ( z kosztami 
pracodawcy). 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
podpis 


